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• Prin Rezoluţia A/RES/74/244, adoptată la 19 decembrie 2019,

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a proclamat

anul 2021 drept ,,Anul internaţional al fructelor şi legumelor dedicat

atragerii atenţiei asupra rolului important al fructelor şi legumelor în

alimentaţia umană, securitatea alimentară şi sănătate. www.un.org

Obiectivele anului:

 să crească gradul de conştientizare,

 să determine un schimb de bune practici în ceea ce priveşte

beneficiile nutriţionale şi pentru sănătate ale consumului de fructe şi

legume,

 contribuţia consumului de fructe şi legume la promovarea unor diete

şi stiluri de viaţă diversificate, echilibrate şi sănătoase,

 reducerea pierderilor şi a risipei de fructe şi legume (Organizaţia

pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO)

www.fao.org

http://www.un.org/
http://www.fao.org/


LEGISLAŢIE  NAŢIONALĂ 







Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite și

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca fiecare adult să

consume zilnic cel puțin 400 grame de fructe și legume pentru a

preveni maladiile cronice, inclusiv boli de inimă, cancer, diabet și

obezitate, precum și pentru a contracara deficiențele de micronutrienți.

Susținerea manifestată pentru produsele în stare proaspătă se

potrivește, de asemenea, bine cu scopul de a consolida rolul fermierilor

și de a promova pe piață milioane de familii rurale. Oportunitățile de

egalitate de gen sunt, de asemenea, demne de remarcat, deoarece

femeile joacă adesea roluri de conducere pentru gospodăriile lor atât

în producție, cât și în consumul de fructe și legume.

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en/


LEGUMICULTURĂ



Acțiunile planificate pentru Anul internațional al fructelor și legumelor se așteaptă să aibă un

impact pozitiv în reducerea foametei și a sărăciei, îmbunătățirea securității alimentare și

nutriționale, îmbunătățirea mijloacelor de trai și contribuirea la o mai bună gestionare a

resurselor naturale. http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en/


ONU invită toate statele membre ale UE, organizațiile sistemului Națiunilor Unite,

alte organizații internaționale și regionale și alte părți interesate relevante, inclusiv

societatea civilă, sectorul privat și mediul academic, să respecte Anul internațional

prin activități care vizează sensibilizarea și direcționarea atenției la beneficiile

alimentației corecte și a consumului de fructe și legume pentru sănătate,

contribuția consumului de fructe și legume la promovarea unor diete și stiluri de

viață diversificate, echilibrate și sănătoase, reducerea pierderilor și risipei de fructe

și legume și împărtășirea celor mai bune practici în acest sens. www.un.org

http://www.un.org/


Anul internațional al fructelor și legumelor 2021 se

încadrează în Deceniul de acțiune al ONU privind

nutriția (2016-2025) și Deceniul ONU pentru

agricultura familială (UNDFF 2019-2028). Aceste

respectări se întăresc reciproc, oferind în același timp

o mai mare vizibilitate producătorilor la scară mică și

sporind gradul de conștientizare cu privire la

securitatea alimentară și nutriție. Anul poate acționa ca

o trambulină către realizarea obiectivelor de

dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030.

www.fao.org http://www.fao.org/publicati

ons/card/en/c/CA9578EN

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9578EN


FAPTE CHEIE

Legumele și fructele sunt surse

valoroase de fibre, vitamine și minerale

(de exemplu, folat, vitaminele A și C,

potasiu), precum și fitochimicale

benefice.

Atunci când este consumat ca parte a

unei diete sănătoase, riscul de a

dezvolta boli netransmisibile, cum ar fi

supraponderalitatea / obezitatea,

inflamația cronică, hipertensiunea

arterială și nivelurile ridicate de

colesterol este redus.

www.fao.org

http://www.fao.org/


Inovațiile digitale fac posibilă urmărirea

produselor proaspete de la producător

până la consum. Acest lucru extinde

oportunitățile pieței, reduce pierderile,

risipa și face lanțul valoric mai

transparent.

www.fao.org

http://www.fao.org/


POMICULTURĂ



CONFERINŢE, SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE 

NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE



„Fără diete sănătoase, nu putem

spera să punem capăt

malnutriției - și nu vom eradica

foamea decât dacă vom reduce

risipa de alimente. Subliniind

valoarea fructelor și legumelor și

daunele cauzate de risipă și

deșeuri, ONU a făcut un pas

decisiv pentru a promova

sisteme alimentare mai

echitabile, mai ecologice și mai

eficiente”, a declarat Maria

Helena Semedo, directorul

general adjunct al FAO pentru

climă și resurse naturale.

www.fao.org

http://www.fao.org/


https://www.sciencedirect.com/journal/innovative

-food-science-and-emerging-technologies

https://www.sciencedirect.com/journal/phytochemistry

https://login.research4life.org/tacgw/AppPortal/

CERCETĂRI ÎN BAZELE DE DATE INTERNAŢIONALE
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=32&sid=1bf15e69-253f-

4675-8685-e810b95f96e7%40pdc-v-

sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1540036&db=

nlebk

https://www.sciencedirect.com/journal/innovative-food-science-and-emerging-technologies
https://www.sciencedirect.com/journal/phytochemistry
https://login.research4life.org/tacgw/AppPortal/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=32&sid=1bf15e69-253f-4675-8685-e810b95f96e7@pdc-v-sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1540036&db=nlebk


https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/02a7765a-86d4-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-214733314

https://www.elgaronline.com/view/9781788975384/9781788975384.xml

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/02a7765a-86d4-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-214733314
https://www.elgaronline.com/view/9781788975384/9781788975384.xml


BENEFICIILE CONSUMULUI DE FRUCTE ȘI 
LEGUME PENTRU SĂNĂTATE



STUDII ÎN PUBLICAŢII PERIODICE

Până la 50% din fructele și

legumele produse în țările

în curs de dezvoltare se

pierd în diferite puncte ale

lanțului de aprovizionare,

de la recoltare până la

consum. Pentru a produce

o portocală e nevoie de 50

de litri de apă. Pierderea

de fructe și legume este o

risipă de resurse din ce în

ce mai mare. Cantități mari

de fructe și legume

comestibile sunt aruncate

de către diverși actori din

sistemul alimentar din

cauza preferințelor estetice

inadecvate sau a

defectelor externe.

http://www.fao.org/fruits-

vegetables-2021/en

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en/


Se recomandă consumul a cinci porții de legume și fructe pe zi, cu o greutate totală de cel puțin 400 de

grame. Se recomandă introducerea fructelor și legumelor în dieta sugarilor începând cu vârsta de șase luni

și consumarea lor regulată pe tot parcursul vieții, ca parte a unei diete sănătoase.

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en


http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en

Fructele și legumele ar trebui consumate zilnic în

cantități adecvate ca parte a unei diete diversificate și

sănătoase.

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en


Spre deosebire de producția altor tipuri de culturi, producția de legume și fructe de mare valoare poate fi 

profitabilă chiar și pe terenuri mici și cu un consum redus de apă și nutrienți. Pandemia COVID-19 a arătat

că lanțurile de aprovizionare cu fructe și legume au extins oportunitățile pe piață pentru agricultura familială

în zonele urbane și periurbane. http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en


RESURSE ELECTRONICE

 Сolecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB – http://primo.libuniv.md

 www.un.org

 http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en

 https://www.elgaronline.com/view/9781788975384/9781788975384.xml

 https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/02a7765a-86d4-11eb-ac4c-

01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-214733314

 https://login.research4life.org/tacgw/AppPortal/

 https://www.sciencedirect.com/journal/innovative-food-science-and-emerging-technologies

 http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=32&sid=1bf15e69-253f-4675-8685-

e810b95f96e7%40pdc-v-

sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1540036&db=nlebk

 https://www.sciencedirect.com/journal/phytochemistry

 http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=43c95062-862f-4724-be0f-

 2850505ee8d8%40sessionmgr120&hid=102

 http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=b591040e-b1c7-494b-ae95-

 5173fd815c1e%40sessionmgr400

 http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=680d9945-75c4-4140-8165-

cecb44ea19e4%40sessionmgr4003&hid=4001

 https://doaj.org/article/0476228fd2cb42649d517fa6658068ba

 https://doaj.org/article/060d98419e3e4e349922646337d02b5e

http://primo.libuniv.md/
http://www.un.org/
http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en
https://www.elgaronline.com/view/9781788975384/9781788975384.xml
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/02a7765a-86d4-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-214733314
https://login.research4life.org/tacgw/AppPortal/
https://www.sciencedirect.com/journal/innovative-food-science-and-emerging-technologies
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=32&sid=1bf15e69-253f-4675-8685-e810b95f96e7@pdc-v-sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1540036&db=nlebk
https://www.sciencedirect.com/journal/phytochemistry
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=43c95062-862f-4724-be0f-2850505ee8d8@sessionmgr120&hid=102
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=43c95062-862f-4724-be0f-2850505ee8d8@sessionmgr120&hid=102
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=b591040e-b1c7-494b-ae95-5173fd815c1e@sessionmgr4001&hid=4001
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=b591040e-b1c7-494b-ae95-5173fd815c1e@sessionmgr4001&hid=4001
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=680d9945-75c4-4140-8165-cecb44ea19e4@sessionmgr4003&hid=4001
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=680d9945-75c4-4140-8165-cecb44ea19e4@sessionmgr4003&hid=4001
https://doaj.org/article/0476228fd2cb42649d517fa6658068ba
https://doaj.org/article/060d98419e3e4e349922646337d02b5e
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